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U z n e s e n i e   č. 4  /  2 0 1 9 
 

 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Granč-Petrovciach, konaného  

dňa 12.04.2019 (piatok) o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Granč-Petrovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo v Granč – Petrovciach: 
 
A. Berie na vedomie: 

1. informáciu podanú starostom obce o realizácii projektu Rekonštrukcia 
ústredného vykurovania a TUV v KD, 

2. informáciu podanú starostom obce o realizácii projektu Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice, 

3. informáciu podanú starostom obce o schválení dotácie z Environmentálneho 
fondu na projekt Vodovod k IBV „Pod Sobotiskom“ v obci Granč-Petrovce, 

4. informáciu podanú starostom obce o podaní žiadosti o dotáciu 
z Environmentálneho fondu na projekt Zateplenie budovy KD, 

5. informáciu podanú starostom obce o potrebe vyporiadania spoluvlastníckeho 
podielu v budove KD z dôvodu možných neoprávnených nákladov pri realizácii 
projektu Zateplenie budovy KD, 

6. návrh realizácie projektu rekonštrukcie vchodov do sály KD a predajne potravín 
podľa predloženého projektového zámeru, 

7. žiadosti podané riaditeľkami ZŠ a MŠ na delegovanie členov a zástupcov obce 
ako zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ a MŠ, 

8. uvoľnenie 3-izbového bytu a ukončenie nájmu k 01.05.2019 z dôvodu výstavby 
rodinného domu – Gardošíková, 

9. informáciu podanú starostom obce o rozšírení školského obvodu pre ZŠ Granč-
Petrovce o obec Harakovce z dôvodu zrušenia ZŠ v Dúbrave, 

10. pripomienky poslancov L. Štofilu k problematike školstva, S. Rokytu 
k problematike uskladnenia stavebných materiálov a odpadov na verejných 
priestranstvách v lokalite IBV Gašparovec, M. Zavatčana k problematike 
monitorovania zberného dvoru, školského dvora a zastávky kamerovým 
systémom a D. Kaľavskej o potrebe zorganizovať kultúrno-spoločenskú akciu 
v areály ZŠ – deň detí (lukostrelci, hasiči, PZ SR, atrakcie a súťaže pre deti, 
guláš, zábava). 

 
B. Schvaľuje: 

1. program 4. zasadnutia OZ, 
2. overovateľov zápisnice pána Ladislava Štofilu a Ing. Mareka Zavatčana, 
3. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 v súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými 

prácami, 
4. zámenu bytu pre Barboru Fabinyi (2-izbový za 3-izbový), 
5. pridelenie 2-izbového bytu Diane Lukáčovej,  
6. delegátov za členov Rady školy pri ZŠ: Stanislav Rokyta a Ing. Darina Kaľavská, 
7. delegátov za členov Rady školy pri MŠ: Ladislav Štofila a Slavomír Mačák, 
8. finančné zabezpečenie kultúrno-spoločenskej akcie v areály ZŠ – deň detí 

(lukostrelci, hasiči, PZ SR, atrakcie a súťaže pre deti, guláš, zábava). 
 

 



 2

C. Zamieta: 
1. návrh realizácie osobného výťahu v rámci projektu rekonštrukcie vchodov do 

sály KD a predajne potravín podľa predloženého projektového zámeru 
 

D. Odvoláva: 
1.   Ing. Mareka Zavatčana z Rady školy pri ZŠ 

 
E. Poveruje: 

1. starostu obce rokovať o možnosti vyporiadania spoluvlastníckeho podielu v budove 
KD s predstaviteľmi Jednota, s. d. 

 
 
 
Toto uznesenie bolo jednohlasne prijaté všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
 
 
Zapísal:            Jana Morongová                            ........................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice:      Ladislav Štofila   ............................................ 
 
     
                               Ing. Marek Zavatčan                      ............................................ 
 
  
                                                                                                       ............................................. 
 

                                                              Mgr. Peter Pitoňák 
                                                                                                                   starosta obce 


